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Про розгляд звернення

*

Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, розглянувши Ваше 

звернення про надання інформації за переліком цитань щодо фінансування 

потреб Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №75 Запорізької 

міської ради Запорізької області (далі - ЗОШ №75), повідомляє наступне.

1. Протягом 2018 року директор ЗОШ №75 звертався до територіального 

відділу освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради із заявками, 

поданням та доповідною про необхідність проведення ремонтних робіт будівлі 

(заміна підлоги III поверху, заміна електромережі по закладу, ремонт покрівлі, 

заміна віконних блоків на пластикові), про закупівлю миючих та 

дезинфікуючих засобів, меблів, засобів протипожежної безпеки.

2. В 2018 році, після виділення коштів з місцевого бюджету, на підставі 

укладених договорів було проведено ремонти на загальну суму 181533,30 грн, а 

саме: - поточний ремонт кабінету хімії на суму 38 000,00 грн;

- поточний ремонт по заміні віконних блоків на суму 17150,46 грн;

- поточний ремонт м'якої покрівлі на суму 26400,00 грн;

- поточний ремонт приміщень класу Нової української школи на суму 

99982,84 грн.

В 2019 році на дату надання інформації виконано робіт на загальну суму

236270.49 грн, в тому числі здійснено заміну аварійних віконних блоків на суму 

96100,00 грн; виконано ремонт приміщення під ресурсну кімнату на суму

140170.49 грн.

3. Щ орічно територіальним відділом освіти Заводського району до 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради надаються економічно 

обґрунтовані розрахунки щодо потреб закладів. Всі заплановані видатки будуть 

профінансовані у 2019 році, узагальнену інформацію можливо отримати тільки 

у кінці бюджетного року.
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4. У 2019 році для ЗОШ №75 планувалися видатки, передбачені 

кошторисом на 2019 рік, копію якого надаємо Вам повторно (додається).

5. Благодійна допомога з боку депутатів для ЗОШ  №75 не надавалась.

6. Кошти, які були затверджені на 2019 рік в сумі 57,343 тис. грн, 

спрямовані на придбання миючих та дезинфікуючих засобів, паперу. Також 

додатково було виділено 735,995 тис. грн для закупівлі меблів для класів Нової 

української школи на 2019-2020 навчальні роки. Кошти розподіляються по 

школам згідно мережі (кількості класів та кількості учнів).

7. Примірний перелік засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи 

затверджений наказом Міністерства освіти і науки № 137 від 13.02.2018 року 

(копія наказу додається).

8. Для 1-В класу ЗОШ  №75, як і для всіх класів початкової школи, перелік 

засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для 

навчальних кабінетів початкової школи затверджений наказом Міністерства 

освіти і науки № 137 від 13.02.2018 року (копія наказу додається).

У разі незгоди з відповіддю Ви маєте право на оскарження згідно з 

чинним законодавством.

Додаток: на33 арк., в 1 прим.

Заступник директора департаменту -  

начальник управління 

з питань розвитку освіти Н.В.Вітковська


